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Kiam oni demandas nin pri tio, kiuj estas la ĉefaj temoj pri kiuj okupiĝas ILEI, ni 
povas respondi per plimalpli jena listo:
1) lernejoj .lernomaterialo, ekzamenado, trejnado}
2) komunikiloj, renkontiĝoj, varbado demembroj kaj apogoj.
Ĉu ni komencu iel analizi almenaŭ iujn el la ĉisupraj temoj?



instrui al la homoj (te. la lernejoj), ĝi plu estos konsiderata nur hobio, kaj ne 
serioza alternan va lingvo.
Memkompreneble, en la 2OOO-aj jaroj, parolante pri instituciaj instrusi stemoj, 
temas ne nur pri la tradiciajlernejaj domoj, vizitataj de la infanoj kaj junuloj; 
temas ankaŭ pri la novteknologiaj sistemoj, kiuj povas alinstrui hom-amasojn 
eĉ de malproksime, eĉ hejme, helpe de komputilaj retoj kaj instru-aŭtomatoj. 
Ĉiukaze, sendepende ĉu temas pri tradiciaj lernejoj, pri teleinstruaj sistemoj, aŭ 
pri kombinaĵo de ambaŭ, ni instruistoj devas iel okupiĝi pri la rolo de esperanto 
en tiaj precipaj instrumedioj.
Ni travivas fazon, kiam la opinifa rantoj klopodas konvinki nin, ke la mondo 
rapide fandiĝas laŭ moroj kaj kulturoj, ĉiajn pli parolante kaj kantante la anglan 
lingvon: tiuj, kiuj ne tuj adaptiĝos je tia kodo, rapide perdos ŝancojn ludi signifan 
rolon en la socio.
Cu vere? Cu devige? Ĉu tia komunika solvo kongruas kun la. bazaj principoj 
(ekzemple la “Homaj Rajtoj”), kiujn cetere ni instruas en la lernejoj kaj 
universitatoj?
En mondo kie ankoraŭ vole/nevole la kulturoj kaj lingvoj ankoraŭ multas, ĉu la 
esperanto-instruistoj ne povas proponi edukmodeloj n (alternativajn je la supre 
menciita), kie la I.L. estu peranto inter egalrajtaj popoloj kaj lingvaj komunumoj?

elt

'♦j

f •Kion ni povas fari konkrete??

1, Ĉu ni estas aktuale informitaj pri la eventuala (eĉ se tre modesta) ĉeesto de 
esperanto en la lernejoj de nia regiono? Povas temi eĉ nur pri vespera libervola 
grupeto aŭ pri malregulaj informaj “prelegetoj”, kiujn iuj instruistoj (aŭ simple 
esperantistoj) iam aranĝas en lerneja medio. Ĉu pri tio ekzistas landa listo, ĉiujare 
aktualigata? Ĉu la tutmonda interreta paĝaro pri e-lernejoj enhavas kompletajn 
kaj ĝustajn datumojn pri nia regiono?
2, Ĉu en niaj propraj lernejoj (aŭ en Ia najbaraj lernejoj, se ni ne estas dejorantaj 
instruistoj) ni ne povas konsideri la eblecon, trovi konvenan spacon por 
esperanto, eventuale en aparta eduk-proj ekto, kiel la leĝaro de multaj landoj 
permesas?
2a. Intemacia ekzemplo en tiu direkto estas nia projekto Interkulturo (v. IPR 98/
3, pĝj. 3-11). ĉia plano komencis realiĝi per la pretigado de lernomaterialoj kaj 
per jama aliĝo de pli ol deko da lernejoj el Argentin^, Brazilo, Uzbekojo? Usono, 
Ukraino, Rumanujo, Jugoslavio, Kroatajo, Albanojo, Italujo,
2b. Krome en pluraj landoj ekzistas aliaj lernejaj projektoj aŭ instru- 
eksperimentoj iel koncernantaj esperanton (Ekparoli en Aŭstralio, Mondorando 
en Usono, Semejo en Brazilo, ktp.). Ĉu la esperantistoj konas kaj subtenas tiujn 
e-lernejoj n? ' -V-S
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Ghis laine Tilleuz-Craenhals
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Lingvo de svedaj doktoraj disertaĵoj pri ekonomiko
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Kio klarigas la forlason de la germana?
La transiro de la germana al la angla ŝajne povas esti ligita al almenaŭ tri specoj 
de kaŭzoj. En la unua grupo estas uni versalojkaŭzoj, kiuj influis ne nur la lingvon 
de ekonomiko, kaj kiuj efikis ne nur en Svedio. La du mondmilitoj kaj la naciisma 
periodo estas gravaj tiaj kaŭzoj. Germanio perdis ne nur prestiĝon. Multaj el 
ĝiaj famaj sciencistoj devis forlasi la landon post 1933 kaj anstataŭe kontribui 
al sia scienco en aliaj landoj. Tio ĝenerale signifis, ke ili komencis verki en nova 
lingvo, pfte en la angla. Usono estis grava ricevanto de elpelitaj sciencistoj, kaj 
la konata New School for Sodai Research en Novjorko fariĝis vera ekzila 
sociscienca universitato.3

Alia universale efikanta kaŭzo estas la kresko de la usona loĝantaro kaj la usona 
universitata sistemo. Usono estas juna nacio. Gia loĝantaro pli ol duobliĝis inter 
1880 kaj 1930, dum la germana loĝantaro kreskis per proksimume 50%. Krome, 
jam frue en la 19-a jarcento Germanio havis sukcesan universitatan modelon 
kun profesoroj, kiuj devis ne nur instrui, sed ankaŭ fari esplorojn kaj gvidi 
seminariojn. En Usono tia modelo vidiĝis nur en 1876, kiam Johns Hopkins 
University en Baltimore fendiĝis kaj adoptis la germanan idealon. Post tiam tiu 
rapide disvastiĝis.
Do, ni ne miru, ke Joseph Schumpeter deklaras, ke la usona ekonomiko 
“komenciĝis de preskaŭ nulo en 1870*’ sed poste rapide evoluis.4 Tio signifis 
ankaŭ rapide kreskantan usonan influon, kio devis okazi je la kosto de alies 
influo,-interalie; .la;ĝormWKB5013llllBM®^R<x- '-: .
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Dua speco de kaŭzo estas speciala por ekonomiko (kaj kelkaj aliaj disciplinoj). 
Iuj argumentis, ke la tn. historia skolo superregis en Germanio ĝis post la dua 
mondmilito, duni ĝi e^tis konsiderata arkaika en multaj aliaj landoj, kie la 
neoklasika skolo regis ekde la komenco de tiu ĝi jaroento.
Tio tamen ne estas tre konvinka argumento. Unue, aliaj ekpnomifchistoriistpj 
pli konvinke argumentis, ke la historia skolo perdis sian superegan pozicion en 
Germanio jam en la 2O-aj jaroj. Due, ne estis la Specifaj trajtoj de tiu ĉi skolo, 
kiuj pli frue konsistigis la germanan influon sur svedajn ekonomikistojn.
Tria speco de kaŭzo estas la malgrandiĝinta signifo de geografia distanco. Estas 
triviale rimarkigi, ke la komunika sistemo daŭre pliboniĝis de post la 19-a 
jarcento. Nun ne estas multe pli malfacile por sveda klerulo havi kontakton kun 
usona universitato ol kun germana universitato. Do, unu el la antaŭaj avantaĝoj 
de Germanio por svedoj - Ia kompare mallonga distanco de Svedio - nun signifas 
malmulte.
Konceme la nunan fortan pozicion de la usona ekonomiko, ni povas mencii ankaŭ 
hipotezon, kiun multaj aŭtoroj akcentas en speciala numero de la revuo Kyklo s 5
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La oficiala sinteno speguligas en diversaj dokumentoj. Ĝis 1993 la Nacia 
Universitata Dekreto postulas, ke doktora disertaĵo estu skribita en la sveda, 
dana, norvega, angla, germana aŭ franca, se ne temas pri lingvoscienca disertaĵo. 
Krome, disertaĵo kiu iie estis skribita en la angla, germana aŭ franca devis havi 
resumon en unu el tiuj lingvoj. Krom tio, al ĉiu disertaĵo devis esti aldonita 
maksimume 500-vorta anglalingva referaĵo laŭ certaj reguloj.
De 1993 en la Nacia Universitata Dekreto estas menciita nenio pri la lingvo, sed 
lokaj reguloj kaj praktiko kaŭzis, ke en ekonomiko kaj pluraj aliaj disciplinoj la 
angla tute superregas.
En 1998 laKomisiono pri la Sveda Lingvo (Svenska spraknamnden), komisiite 
de la registaro, prezentis planon pri tio kiel apogi la svedan lingvon en Svedio. 
Unu el la proponoj estas, ke “doktoraj disertaĵoj en fremdaj lingvoj havu resumojn 
en la sveda”. Tio ja estas la inverso de regulo, kiu regis ĝis 1993!
Pri la demando kiu lingvo estus la plej racia solvo, kiam la propra nacia ne taŭgas, 
esperantistoj ja havas klaran opinion. Ni devas bedaŭri, ke la mondo tiurilate he 
estas regata per “tuteca racio” sed per la racio de neinterkonsentintaj unuopaj 
agantoj. El la vidpunkto de unuopa aganto, estas tute racie konsideri la ĝeneralan 
anglolingvigan proceson kiel neŝanĝeblan kaj adaptiĝi al ĝi.

1 La eble surprizaj 8 procentoj sub “Aliaj” 1990-1995 klariĝas jene. La nombroj por 1990-
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de identigo.
Post similaj rekomendoj oni kutime replikas dirante, ke por aliaj, alilingvaj

Ĉu ikso estas tio aŭ tie?

N *4



ponug* w

ias,

Ni scias, ke akuzativo de rekta objekto stumbligas multajn parolantojn de la
fa

*

ich-mich
azb-Mene t
ja - mna, ma 
ja - mne, mnie, mŜ 
«-Mena



• r

*4

•4

'f • >

Eble la supraj ideoj icaj ekzemploj estas evidentaj kaj ne estus aparte dirindaj. 
Tamen oni trovas komencajn lecionojn de lernolibroj por komencantoj, kie aperas 
facilajoj kaj malfacilaĵoj sen sufiĉe zorga elekto. Ĉiuokaze, mi prezentis esence 
nur frazctf heroojn. Kursokreantoj mem trovu frazojn pli konvenajn, laŭ aĝo kaj 
cetero... Do la suprajn ekzemplo-frazojn laŭ viaj bezonoj, atentu aŭ preteratentu. 
Noto:
1 Kici konate, hungaraj infanoj iam troĝeneraligas laŭ inversa direkto. Ili konkludas, ke se 
prcdikatcco de estas esprimenda per esto, tio sama devas validi ankaŭ pri verboj.
Hal ili produktas frazojn kiel Maria estas kuiras, Eva estas tados.
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Hungario

Aperis la memorlibro
La volumo Memorlibro Kolekto de la prelegoj dum la solena internacia 
konferenco organizita okaze de la tridekjariĝo de la universitata fako 
Esperantologio * Budapeŝto, 17/18-04-199 7 estas preta, ĉefredaktoro - Tamas 
GecsĜ, Respondeca redaktoro kaj faka kontrolisto Zsuzsa Varga-Haszonits, 
Teĥnika redaktoro Lariko Golden, Kunlaboranto - Anita Renkecz.

Informis: Blazio Vaka (n. s. Wacha)
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Ekzameno en urbo Ikbrecen
La 14-an de januaro 31 gestudentoj sukcese trapasis t.n. studfinan E-ekzamenon en 
KLTE (Scienca Universitato “Lajos Kossuth”) en Debrecen. La kursestro estis Tibor 
Papp, ekzamenis d-ro Jozsef Szabo kaj la kursestro. Kompreneble, la E-kurso estos 
anoncita ankaŭ por la dua semestroen 1999.

Tibor Papp <db@satrax.hu>

Vi

Irano
Komence de 1998 en la matematika fakultato de Universitato “Ferdosi” en la 
urbo Maŝhad (gubernio Ĥorasan, orienta parto de Irano) ekfunkciis E-kursoj. 
La kursojn gvidas s-ro Mohamad Moafi kaj ĝin partoprenas matematikaj 
studentoj, profesoroj kaj komputer-studentoj.

Moj taba Kheir-Khah, 37, k. 135, 10Metry Dowom, Javadieh, ĴR-13657
Tehrano

mailto:db@satrax.hu
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Kun grandega doloro ni informas pri la forpaso de Tyburcjusz Tyblewski 
(1.04.1933-1.12.1998) psikologo-sciencisto, verkisto, tradukisto, instruisto de 
Esperanto kaj la pola lingvo, Profesoro, Senatano kaj dekano en Akademio 
Intemacia de la Sciencoj San Marino, ĉefredaktoro de “Pola Esperantisto” kaj 
“Europonto”, ILEI-membro kaj aktiva kunlaboranto, grandanima homo, tute 
sindona por Esperanto.
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U 71TT4 Fratra
La prezoj de la Ekzercoj al la Tuta Pasporto, ilustrita ekzercaro pretigita de 
ILEI [vidu la 26~an apoge al la usona vidbendo Pasporto al la Tuta Mondo,
prezentita sur p; 33 de IPR 98/3 estas nun fiksitaj. Ĉe ILEI kaj UEA la prezo estas 

7,80 NLG por la nebindita kolekto kaj 9,00 NLG por bindita ekzercaro. La du- 
vidbenda kolekto (lecionoj 1-4), kune kun la ekzercoj kaj la scenara teksto estas 
aĉetebla rekte de la produktantoj (ELNA, 90 USD, nur NTSC-versio; FEL 81 EUR, 
nur PAL-versio) aŭ de UEA (78,95 EUR + 6 %, nur PAL-versio). Ĉe ĉiuj liverantoj 

eldoniĝos ekspedkostoj.

hwn
En majo aperis dua eldono de la gvidlibreto por la elementa kaj meza niveloj de 
la Internaciaj Ekzamenoj de ILEI kaj UEA. La unua eldono de la gvidilo, verkita 
de Stefan MacGill, aperis en 1989 kaj post elĉerpiĝo ĝi estis senŝanĝe represita 
en 1996. La unua parto de la 34-paĝa gvidilo enhavas la celaron, postularon kaj 
regularon de la ekzamenoj. En la dua parto estas specimenaj tekstoj de la 
ekzamenoj de ambaŭ niveloj. Interesitoj povas do ricevi bonan bildon pri la 
ekzamenoj kaj sekve pli bone prepari sin. La gvidilo taŭgas kiel ekzercilo por 
memstudantoj sed ankaŭ por kursoj.
La nova eldono estas reviziita de Atilio Orellana Rojas, la nuna prezidanto de la 
Intemacia Ekzamena Komisiono de ILEI/UEA, kiu povis konsideri la spertojn 
el la ekzamensesioj, okazintaj jam en multaj landoj en Ĉiuj kontinentoj.
La libreto kostas 6,60 guldenojn. La libroservo de UEA. donas trionan rabaton 
ekde tri ekzempleroj.

INTERNACIA KONKURSO Dt INFAN-OGSEGNAĴOJ
La Kultur-Domo de la urbo Milanowek kaj E-Grupo funkcianta ĉe la Kultur-Domo 
invitas infanojn kaj adoleskulojn (de 6 ĝis 18-jarajn) en la tuta mondo

[daŭrigo sur la paĝo 27-a]

IPR »9/1* 25



IPR 99/1 ♦ 26



•4

IM

TW

»1*

•j

e

Kun redakti jubilean antologian numeron dejuna amiko. Intense prilaborata 
januare cele al solida 52-paĝa numero. Estos inkluzivita en abono por 1999 
kaj aparte
Trovi novan ekspedo-vojon por Juna amiko kaj nia libroservo. La hungara 
poŝto ŝokis nin per afrank-altigoj inter +60% kaj +250%, dum ni buĝetis la 
kutiman +17%. Sekve, ni transiros al komerca ekspedisto - unu proponas 
tarifojn 25% malpli ol la poŝto. Do, vundiga sed ne mortiga bato por ni. 
Serĉoj, negocoj pluiras, solvo ĝis marto.
Indeksi per datum-bazo la enhavon de la dudek kvin j aroj de Juna amiko. 
Farita la periodo 1986-95. Post poluro estos lokita en la hejmpaĝo de Juna 
amiko.



• Integri la invetaradon kaj fakturadon de la liga 
libroservo. Jarŝanĝa inventaro farita kaj 
sistemo kreata.

• Eldoni la unuan kajeron en serio da lerniloj 
por etuloj (7-10-jaraj), reage al urĝa peto de 
nia projekto Interkulturo. La serio nomiĝos 
OKULO, laŭ ĝia gvida figuro. 25 paĝoj verkitaj 
por 32-paĝa kajero - ilustrado kaj financado 
solvataj.

• Verki ekzercojn por lecionoj 5 kaj 6 de la usona 
vidbendo Pasporto al la Tuta Mondo, por ke 
ili aperu samtempe kun la bendoj antaŭ la UK.

• Koncepti (dum la estrar-kunsido) freŝan 
varbilon por ILEI kun la nunaj aktivuloj kaj 
iliaj planoj.

• Plani kaj verki novan pli verbo-centran eldonon de la unua kajero de 
Tendaraj tagoj. Restas nur 120 ekz. de ĝia dua eldono. Krei instruistajn 
gvidilojn por kajeroj I kaj II (tiu lasta promesita jam en 1998). 
Fini la verkitan anglan kaj esperantan varbilojn por la serio.

UETAJ AFEROJ
Korekto
En la artikolo pri la interreta paĝaro de ILEI (98/4 p. 31-32.) mankas ĝuste la 
adreso: http://www.uniroma3.it/lps/esp/ilei/. Pardonu pro la eraro! - NdlR

Koresponda listo pri Esperanto-instruado
Tiuj, kiuj interesiĝus pri partopreno en retpoŝta diskutlisto pri E-INSTRUADO, 
bonvolu kontakti informcele: Maŭro La Torre <m.latorre@uniroma3.it>

M. La Torre: Gvidlinioj por lerneja edukprojekto 
INTERKULTURO en IPR 98/3

La jus proponita lerneja edukprojekto INTERKULTURO montras ne nur, ke al la 
gvidado de ILEI alvenis nova teamo, sed ankaŭ la fakton, ke en Esperantujo 
“blovas nova vento.”
Kiel por ĉiuj projektoj, ankaŭ por ĉi tiu estos voĉoj “por” kaj “kontraŭ”. 
Laŭ mi, la ideo estas bonega. Pro tio, kun entuziasmo, mi tuj pretas partopreni,
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kufe kun miaj gelernantoj, ĉi tipa“eksperimenton”, eĉ se ni agadas en iu 
montvilaĝeto de Rumanio, en iu lernejo; kiu n e disponas pri modernaj 
komunikilaj. .
Kial ni emas fari tion? Tutsimple, Ĉar ni fidas je la utilo kaj graveco de la projekto. 
Eĉ mi povas argumenti: nia tuta agado ĉi tie, jam sufiĉe riĉa post kvar jaroj, 
naskiĝis el nia partopreno en la FUNDAPAX-projekto. Do tio signifas, ke ĉiu ajn 

-.ferioze pensita kaj planita agado povas havi bonajn rezultojn per la implico de 
la diversaj lernejoj de la mondo. Kaj eĉ se la eksperimento fine ne sukcesus 100 
procente, gravas tiuj semoj; kiuj ĝermos kaj donos novan rikolton. Eĉ se nur unu 
s;emo ĝermos, nia laboro ne perdiĝos.
Pro tio, kun la sincera kredo, ke la Projekto sukcesos, mi sincere gratulas s-ron 
Maŭro La Torre pro la iniciato kaj deziras al ĉiuj partoprenontoj plenan sukceson. 

irihaiTrifoi, 

Scoala Generala Nr 1, RO-4038 Bixad, Jud. Covasna, Rumanio

e

NdlR - Nia nova estrarano, s-ino Carla De Lorenzi dissendis enketilon al la 
sekcioj de ILEI, per kiu ŝi kolektas informojn pri la diversaj E-kursoj. Ŝin 

interesas, kiujn materialojn, lemolibrojn, paroligajn judojn* metodojn opi uzas 
dum la kursoj por komencantoj. Jam venis la unuaj reagoj. Vidu ŝian leteron, 
kiun ŝi sendis al IPR por publikigo:

re

"Karaj gesamideanoj, mi deziras, ke vi sciu kiamaniere progresas mia enketilo 
rilate la kursojn. Mi sendis ĝin al ĉiuj sekciestroj kaj al ĉiuj reprezentantoj de 
ILEI, krome al kelkaj asocioj, revuoj, konatuloj. En kelkaj landoj la sekciestroj 
tuj aktivigis kaj ili mem kolektis la informojn en la tuta lando.
Mi multe dankas ĉiujn geinstruistojn, kiuj respondis, pli ol 40; kelkaj telefonis. 
Eble kelkaj sekciestroj jae multe laboris aŭ forgesis la tuton, tamen nun mi havas 
multajn tre interesajn informojn. Al la demandoj kaj leteroj, kiujn mi ricevis, 
bedaŭrinde mi ne povis ankoraŭ respondi. Unue mi devas reordigi la tuton kaj 
mi klopodos, iom post iom, ankaŭ respondi ilin: havu paciencon!
Tiuj, kiuj ankoraŭ ne skribis al mi aŭ volas aldoni ion, bonvolu fari tion tuj: 
sendu eipa rekte al mia adreso! Kiam ĉio estos ordigita, mi preparos dosieron 
kaj /aŭ eble aldonos al la revuo por la abonantoj, kaj / aŭ libreton, kiun vi povos 
facile aĉeti.
Por via informo: mi ricevis ankaŭ librojn kaj liston de brajligitaj kaj surbendigitaj 
libroj. Multan dankon al Ĉiuj! Carla de Lorenzi,

via Boston 65, IT-10137 Torino, Italio, Tel. +ĴP Oli 390 787

p°
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oni komunikas per gestoj, kaj ankaŭ per anglaj vortoj, ĉar la gepatroj ja ne lemis 
E-on. En la gastfamilio de Denisa kaj Anida, oni devas uzi E-on, ĉar Mathilde 
kaj Amandine ne scipovas la anglan.

Dum la 12-taga restado en la familioj,la bosniaj junuloj rekunigis plurfoje, 
por komunaj ekskursoj, al la mezlernejo kie iiin akceptis la direktoro, al la historia 
urbocentro de Tuluzo, al la Spaco-muzeo, al naĝejo kaj al mezepoka civito 
Karkasono (Carcassonne).

Venis la momento iri al ^Pirenea restadejo La Mar aude. La 100 kilometrojn 
de Tuluzo al St Girons ĉiuj bosnianoj veturis trajne, akompanataj de Miquela, la 
matematika instruistino kiu iniciatis la projekton.

Varma akcepto nin atendis en La Mar aude, kies etoso ĉiam pli kaj pli 
internacias: krom la konstantaj enloĝantoj, kiuj ĉiuj komprenas E-on, troviĝis 
tie pola paro kaj tri junaj argentinanoj! La novaj enloĝantoj, kiel Dany, kiu 
okupiĝas pri ia azenoj, lernas E-on. Bosniaj kaj francaj infanoj tuj admiris la 
belegan pejzaĝon kaj panoramon videblan de la ĉambroj.

Pro ne sufiĉa disponeblo de Fetah, la bosnia akompananto, la restado 
reduktigis de du semajnoj al nur unu. La programo tamen estis riĉa. Ni tutajn 
posttagmezojn piedmigris, banis la piedojn en purakvaj lagoj kaj en torentoj, 
pasigis du noktojn en montara rifuĝejo, kie ni kuiris nian manĝaĵon sur ligno- 
figro, kantis ĉirkaŭ la fajro en diversaj lingvoj... Ĉiumatene kelkaj infanoj povis 
laŭvice iniciigi je kaprina prizorgado kaj fromaĝ-farado. Ĉiuj lemis kiel baki 
panon kaj okazis eĉ E-lecionoj! Vespere oni ludis, kantis, foje rakontis legendojn, 
kaj la lastan vesperon oni dancis. Mi preskaŭ forgesis la fŭtbalmaĉojn inter la 
esperantistoj kaj la aliaj infanoj de Lu Mar dude, kaj la varman akcepton de la 
vilaĝestro, kiu invitis la bosnianojn spekti ĉe sia hejma televidilo la gravan finan 
mond-maĉoh!*V '

Ekestis interesa grupdinamiko: la unuajn tagojn la bosniaj infanoj plezure 
renoviĝis, post tiuj dekdu tagoj pasigitaj en diversaj familioj, ili babilis kaj restis 
inter si. Sekve ankaŭ la francoj restis inter si. Sed iom post iom la roloj ŝanĝiĝis 
kaj knabinoj kiuj amikiĝis dum la familia restado pli kaj pli ofte amuziĝis kune. 
La apartiĝo estis tiam inter knaboj kaj knabinoj. Tio evidentiĝis kiam la lastan 
tagon, Ĉiuj knabinoj preferis resti kunaj.

Hodiaŭ la bosnianoj foriris, per la sama buseto, kaj atingis bonorde Sarajevon, 
post tridekhora veturado.

Kio okazos nun? Ĉu la korespondado pludaŭros? La infanoj invitis la familiojn 
al Sarajevo: ĉu okazos la reciproka vojaĝo? Kial ne, sciante ke ĉi-aŭguste estos 
akceptata en Sarajevo Kataluna E-grupo? Ĉiuokaze Miquela plugvidos E-klubon 
en la lemejo Jean Ĵaures, kun ĉiuj geknaboj kiuj deziras plulerni kaj perfektiĝo 
kaj korespondi kim pluraj aliaj landoj, Ni sekvu iliajn postajn aventurojn!

Jeanne-Marie Cash
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labor-posteno postulas “bonan kapablon labori en skipo” estas argumento kiu 
ofte povas helpi tiurilate .Laŭ tiuj kiuj ĝin aplikas, la praktikaj rezultoj de 
kooperativa lernado estas ĝis nun tre ĝojigaj: la nombro de nekontentigaj notoj 
malpliiĝis je 60%; geknaboj kun kondutaj problemoj pli bone integriĝas en la 
lerneja vivo; la rilato lernanto-instruisto pliboniĝis; kaj (ne surprize post tiuj 
taktoj) nerva streĉiteco ĉe instruistoj reduktiĝis. Ankaŭ la opinioj de la lernantoj 
mem estas bonaj: ĝenerale ili diras ke la metodo estas pli distriga ol la lecionoj 
tradiciaj, ili pritaksas sian propran laboron en la grupo kiel tre aktiva kaj alte 
taksas la socian flankon de la afero, “oni lernas pli bone koni siajn kunulojn”, ili
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[Kompletigaj informoj. Ceterajn detalojn vidu en IPR 98/4 - NdlR]

*Loĝeblecoj:
La partoprenantoj povos elekti inter du diversaj kategorioj; hotelo kaj studenta 
loĝejo. Neniukaze la prezoj ĉ i-sube indikitaj inkluzivas la matenmanĝon, kiu 
«stas aparte mendebla kune kun la ceteraj manĝoj. La prezoj estas indikitaj en 
nederlandaj guldenoj (NLG) por unu persono kaj por unu nokto.

- Hotelĉambro kun duŝejo kaj necesejo, SEN matenmanĝo 
unulita ĉambro NLG 85,00 
dulita ĉambro NLG 51,00 
trilita ĉambro NLG 40,00

- Studenta loĝejo kun lavpelvo (varma kaj malvarma akvo) kun 
duŝejo kaj necesejo 
unulita ĉambro NLG 62,00 
dulita ĉambro NLG40,00 
trilita ĉambroNLG31,00

: * M ariĝoj
Eblas mendi ĉiujn manĝojn por la konferenca periodo kune por NLG 210,00. 
Tiu sumo inkluzivas 6 matenmanĝpjnĵ 4 tagmanĝojn (escepto estas la ekskursa 
tago) kaj 6 vespermanĝojn. Rimarko al la personoj, kiuj aliĝos al la tuttaga 
ekskurso: en la kotizo por la ekskurso estas jam inkluzivita la tagmanĝo.

♦Ekskursoj, transporto el Berlino
Priskribojn pri la ekskursaj celoj vi trovas en IPR 4/98
* Duontaga piedekskurso tra la banloka centro: senpaga
“ Tuttaga ekskurso al Marianske Lazne: NLG 85,00
Transporto rekte de la berlina UK-ejo al la ILEI-konferencejo en Karlovy Vary 
per speciala aŭtobuso kostas NLG 90,00.
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MENDILO POR LA 33-a ILEI-KONFERENCO

lnternacia Ligo de 
Esprantistoj Instruistoj

& Esperanto - intemacia lingvo

iu aliĝanto uzu apartan aliĝilon, fotokopion aŭ samformatan paperon. Bv tajpi aŭ skribi preslitere.

FAMILIA NOMO......................................................
(por alfabeta ordigo)

PERSONA(J) NOMO(J)................... ........................
ADRESO (nacilingve en latinaj literoj kun poŝtkodo)

VIRO/VIRINO
(forstreku unu)

LANDO......................  TEL N9 (kun prefikso).........................................
PROFESIO/FAKO................................................................................................................

Mi aliĝas al la Konferenco laŭ la kondiĉoj presitaj sur la sekvaj paĝoj kaj pagas al la ILEI-
Kasisto:
Ml legis, komprenas kaj akceptas la kondiĉojn de ĉi tiu aliĝilo.

DATO..............................................  SUBSKRIBO.........................................

KOTIZO (vd. sekvan paĝon) ...................
LOĜADO ...................
MANĜADO ...................
EKSKURSO ............. .
TRANSPORTADO ...................
KASO DAZZENI ...................
KOLEGHELPA KASO ...................
FONDAĴO SZERDAHELYI ...................
FONDAĴO E. LINS
BANKKOSTOJ ...................
ENTU TE (en guldenoj) _________

Se vi aliĝas kiel handikapulo, ĉu ILEI jam havas atestilon? jes/mi kunsendas (forstreku 
unu)

La kotizoj varias depende de la loĝlando de la aliĝanto, laŭ jena grupiĝo:
A: Ciuj landoj escepte de tiuj ĉi-sekve sub B
B: iamaj socialismaj landoj de orienta Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, 

Japanio kaj Korea Respubliko), A Siko kaj Latinameriko.
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La kotizoj estas pagendaj al la ILEI-Kasisto laŭ jenaj vojoj:
a) al ILEI-konto ĉe UEA: ilek-a, indikante: ,JLEI-Konferenco”;
b) al poŝtĝirkonto N2 68 21 17-7, ILEI, Sodi

Bv aldoni NLG 10,00 por bankaj kostoj;
e) per via banka konto al la antaŭa adreso. Bv aldoni NLG 10,00 por bankaj kostoj.

ra Rorum pl 455, SE-242 94 Horby, Svedio.
LUI

(La prezoj estas indikitaj en nederlandaj guldeno. Difinoj en IPR 98/4.)

LOĜADO, MANĜADO
Mi mendas loĝadon en la sube signita kategorio ekde la ....... ĝis la .......  de
aŭgusto. La prezoj estas indikitaj en nederlandaj guldenoj por unu persono kaj 
por unu nokto. Bv. cirkli la mendatan kategorion
Hotelĉambro unulita ĉambro NLG 85,00 

dulita ĉambro NLG 51,00 
trilita ĉambro NLG 40,00 
unulita ĉambro NLG 62,00 
dulita ĉambro NLG 40,00 
trilita ĉambro NLG 31,00 

Mi dividos la ĉambron kun konferencano.... 
Mi havas dieton, nome....................................
Mi mendas manĝadon (210 NLG): Jes/ne

Studenta loĝejo

EKSKURSOJ, TRANSPORTADO
Mi mendas la tuttagan ekskurson: jes/ne (bv cirkli)
Mi mendas transportadon rekte de la berlina UK-ejo al Karlovy Vary per 
speciala aŭtobuso: jes/ne

SEMINARIOJ
Mi aliĝas al la Metodika Seminario: jes/ne 

Mi aliĝas al la C-Seminario: jes/ne

Pagon de.... mi faris al en valuto
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SEKCIESTROJ

DE ILEI
Albanio; Bardhyl Selimi, 

Ri Maliq Muco, Pali. 50, ap. 3, 
Al.-Tirana

Argentino: Teresita Alaniz, 
l i Ombŭ s/n, AR-5801 Alpa 
('orral

Aŭstralio: Jennifer Bishop, 39 
I lili Street, Havvthom, Victoria 
A l J-3122 fi: esperanto@ 
••<lucation.monash.edu.au

Belgio: Raymond Wylleman,
Vermeylenstr. 65, BE-84

< bildende
Brazilo: Elvira Fontes, Rua 

Machado de Assis 243, ap. 11, 
llR-04106-010 Sao Paŭlo (SP)

Britio: Malcom Jones,
I Rcgent Avenue, Skipton, GB- 
North Yorkshire BD23 1AZ

Ĉeĥio: Jana Melicharkova,
< / 696 02 Ratiŝkovice 938

Ĉinio: Zhang Danchen,
< « ncrai Foreign Languages
I b pt., 29-34 North Pari,
I luazhong Normal University,

< N-43 70 Wuhan
U zdehen@public.wh.hb.cn

Finnlando: Raita Pyhala,
Jykyrintie 3,
11 69440 Lestijarvi,
U raita.pyhala@lestijarvi.fi

Francio*: Marie Malezieux- 
I lunninck, Batiment D5,20 rue 
ile Champlain, FR-84200 
< 'mi pentras

Germanio*: Michael J. 
licrm, Von Thŭrheimstr. 47, 

I >1-89264 Weissenhom
Hungario*: Jozsef Nemeth, 

K ilian Itp. 75/9, HU-8500 Papa 
U nlalt@fionyvtar.c3.hu

Irano: Hamzeh Ŝafii, 
1’0. kesto 17765-184, IR-
I rIleran fi: IREJO@neda.net 

Italio: Maŭro La Torre, 
Viale Bajdanzellu 117,

155 Roma
U m.latorre@uniroma3.it 

Japanio: Masumi Suzuki, 
lnokashira 3-5-12, Mitaka-shi, 
Tokio, JP-181 Japanio

Kroatio: Ivan Beka vae-Bas i<-. 
K u s lano va 59,
IIR-10000 Zagreb

Kubo: H. Jiminez, Apartado
5120, CU-105
Habana

Ciudad de la

Nederlando: Hans ten Hagcn, 
Middenweg 587, 
NL-1704 BH Heerhugowaard 
fi: ten.hagen.esperanto@wxs.nl

Norvegio: Bjom Thuv, 
Aroyveien 33, NO-3135 Torod

Pollando: Maria Majerczak, 
ul. Armii Krajowcj 7, m. 122, 
PL-30 150 Krakow

Rumanio: Prof. Popa Florica, 
Str. Eroilor 29, ap.7. 
RO-1900 Timisoara

Rusio: Irina Gonĉarova, 
Moloeznaja 38-10, Odincovo 2, 
Mosk. obi. RU-143000
fi: ab2928@mastaksitek.ru 

Svedio*: BertiI Andreasson, 
Sodra Rorum pl. 455, 
SE-24294 Hdrby

Svislando*: Francois Randin,
Str. Vallombrcusc 14,
CH-1 4 Lausanne
Q: ilei.ch@esperanto.nu 

Usono*: Doroteo Holland,
5140 San Lorenzo Dr, Santa 
Barbara, US-CA 93111-2521 
m.72644.245 0@compuserve. eo m

REPREZENTANTOJ

DE ILEI
Armenio: Lida Elbakjan, 

Moldovakan 26/2, kv. 52, 
AM-375062 Erevan

Aŭstrio: Mag. Walter Klag, 
Rudo I fine rgassc 8/11, 
AT-1190 Wicn
U klag csprranto@online.edvg.co.at

Bosnio kai Hercegovino:
Ninicta Kulcnoviĉ, Branica 
Sai ajeva 15/V, BA-71000 
Sarajevo

Cilio: I Iĉctor Campos Grez, 
Camila 231, Curico, CL-Septima 
Region U sthgo@ctcreuna.cl

Danio: vakas
Estonio: Uelgi Hromova,

Pk. 94, EE-3053 Keila
Hispanio: Pedro M. Martin 

lluiutxaga, Ctra. Estacio 2 A-5- 
2. I S 17300 Blanes(Katalunio) 
U /nn arti 10@pie.xtec.es

LM*ndo: Lofhir Melberg, 
Skolabiaut 1, 
IS 220 I lafnarfjordur

Israelo: Muljan Josef,
P.K. 1289, IL-61012 Tel-Aviv

Jugoslavio: Radoj ica 
Petrovic, Bui. Oslobodjenja 36, 
YU-32000 Cacakfii

S: radp@emi.yu
Kongo: Ngangu Nduantoni- 

Bakidila,
B.P. 13, CG-Lukala (Bas-Zai're)

Kostariko: Hugo Mora 
Poltronieri, Apartado 4981,

San Jose

Q: miaumiau@sol.racsa.co.cr
Koreio: So Jin Su, Dept. de 

Ekonomiko, Universitato Kang- 
nam, Kugali Kihung-up, Yon- 
gin-gun, Kyonggi-do KR-499-

fi: so@fins.kangnam.ac.kr

Litovio: Algimantas Piliponis,
Karolinisiu 3-93,
LT-2044 Vilnius

Nov-Zelando: Gwenda Sut- 
ton, 12C Herbert Gardens, 186 
The Terrace, NZ-Wellington 1 
fi :Sir_Lancelot@compuserve.com

Portugalio: Joao Jose Santos 
Rua da Escola, lote 57 - r/c esq 
Vale Grande PT-1675 Pontinha

Slovenio: Marija Zlatnar-Moe, 
Miliĉinskega 66, SI-1000 
Ljubljana.
fi 2danja.Zlatnar@guest.ames. si

TogoIando:Afantchao-B.Yao.
B.P. 20225 TG-Lome

Ukrainio: Svetlana Fedotova, 
P.O. Kesto 88, 
UA-253222 Kiev

Uzbekistano: Eŭgeno S. 
Perevertajlo, Ab. kesto 140, UZ- 
700000 Taŝkent, CIS 
fi: eugeny@esper.gimli.com

Venezuelo: Prof. J.E. 
Bachrich, Apartado VE-70782, 
Caracas 1071 A

Noto: Asteriksoj indikas la 
landojn, kie oni ricevas la 

revuon tra la landa ILEI- 

sekcio, do kun viaj eventua- 

laj distribuaj problemoj bv. 

unue kontakti la enlandajn 

respondeculojn.

lucation.monash.edu.au
mailto:hen@public.wh.hb.cn
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LABORKOMISIONOJ
Ekzamena: prcz.: Atilio Orellana Rojas (adreso, kovrilo 2). Sekretario de elementa kaj 

meza niveloj: Hans ten Hagen, (adreso, kovrilo 3)
Lernej-konkursa: Geza Kurucz, Hitel u.lO.fszt.16, HU-6000 Kecskemet, 1 {ungario. 

Rete: kg@esperanto.nu
Lernej-p roj ekta: Maŭro La Torre, Jennifer Bishop, Marija Bcloŝeviĉ
Terminara: Maŭro La Torre, Viale Bardanzellu 117, IT-OO155 Roma, Italio
Elekta: Doroteo Holland - Usono, Agneta Emanuelsson - Svedio, Gwenda Sutton 

Nov-Zelando
Regulara: Rob Moerbeek, Hans ten Hagen
Kontrola: Membroj: Martha Andreasson, Gertrud Lund kaj vic-membro: Bo Sandei m

KUNLABORANTAJ INSTITUCIOJ
IEI: Intemacia Esperanto-Instituto, Riouwstraat 172, NL-2585 !IW Don ilaag, 

Nederlando
UEA: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Hotterdam, 

Nederlando
UNESKO (en operaciaj rilatoj). Reprezentanto de ILEI: Francois l.o Iacomo, 21 rue 
Juliette Dodu, FR-75010 Paris, Francio

MEMBRIĜO AL ILEI KAJ PAGADO POR Al JAJ SERVOJ
La membreco inkluzivas ricevon de kvar numeroj de IPR jaic. liii nu vin al via 

landa sekcio, kiu fiksos kotizon en via propra valuto. Por pagi rekte al la intemacia 
ILEI, skribu al la kasisto. Kasisto de ILEI: Bertil Andreasson, Sodia Honon pl. 755, 
SE-242 94 Hdrby, Svedio; poŝtĝirkonto 682117-7 (Stokholmo). Mcmbiokotizoj en 
landoj kun sekcio: a) A-kategoriaj landoj (vidu UEA-dividon): 22 Ni ti al la akcio aŭ 
25 NLG rekte al ILEI. b) B-kategoriaj landoj: 20 NLG al la sekcio aŭ 22 NI.(i icktc al 
ILEI. c) En landoj sen sekcio: 20 NLG, pago al ILEI rekte, d) Simpla abono sen 
membreco (por E-societoj, bibliotekoj k.s.): 30 NLG. Pro altaj banko kostoj, evitu 
bankĉekojn kaj eĉ internaciajn poŝtoĝirojn; taŭge plenumita Euroĉcko plej bonas Alia 
pagmaniero estas al UEA: UEA, Nwe. Binnenvveg 176, 3015 BJ Rottculam, pp.k 17 89 
64. UEA akceptas kredit-kartajn pagojn. Klare indiku la celon de la pago kaj la internan 
konton de ILEI: ilek-a. Prefere informu senpere la kasiston de ILEI pi i la enpago
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